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VAŠA SVADBA V PARKU

Obklopte sa oravskou prírodou priamo v srdci Dolného 
Kubína a povedzte si svoje „áno“ v PARKU. Spravte 
z jedného z najkrajších momentov vo svojom živote 
nezabudnuteľný zážitok a nechajte nás pripraviť všetko 
pre Vašu rozprávkovú svadbu. Starostlivo naplánujeme 
a profesionálne zorganizujeme bezproblémový priebeh 
Vášho veľkého dňa a Vy si tak môžete pokojne užiť svoje 
jedinečné svadobné okamihy. 

S prípravou svadobného menu Vám je k dispozícii náš 
šéfkuchár, ktorého profesionálny prístup doplnený 
zmyslom pre detail Vám prinesie zaručený kulinársky 
zážitok. Pre Vás, ako budúcich mladomanželov radi 
pripravíme aj ochutnávku svadobného menu a bonusom 
Vám bude hotelový VIP apartmán grátis, počas svadobnej 
noci a zvýhodnené ceny ubytovania pre svadobných 
hostí. Urobíme všetko preto, aby naše služby zapadli 
do mozaiky Vašich predstáv.





SVADOBNÉ PRIESTORY

Otvorené, moderné priestory veľkej kongresovej sály, 
ktoré sa pod rukami našich skúsených svadobných 
aranžérov premenia na priestory plné noblesy, sú ideálne 
pre usporiadanie väčších svadieb s kapacitou do 130 osôb. 
Pre menšie a komornejšie svadby Vám ponúkneme 
hotelovú reštauráciu a malú kongresovú sálu s počtom 
do 50 a 30 ľudí. 

Každý priestor pre Váš špeciálny deň bude dýchať 
eleganciou a v kombinácii s našimi profesionálnymi 
službami a kvalitnou gastronómiou, sa stane garanciou 
dokonalého slávnostného zážitku z Vašej vysnívanej 
svadby. Ku každej sále máte možnosť využívania terasy. 





SVADOBNÝ OBRAD

Aj Vaša svadba môže byť jedinečná, presne podľa toho ako 
ste si ju vysnívali. Každá sa začína svadobným obradom. 
Či už túžite po tradičnom obrade alebo originálnom 
obrade vonku, v PARKU ste na správnom mieste. Vďaka 
polohe hotela si môžete zvoliť cirkevný svadobný obrad 
vo viacerých kostoloch v Dolnom Kubíne alebo civilný 
obrad uzavretím manželského zväzku na neďalekom 
Matričnom úrade vzdialenom len 500m od hotela. 

Ak si však predstavujete niečo špeciálne, ideálnou voľbou 
pre usporiadanie svadobného obradu sú vonkajšie 
priestory nášho hotela. Práve svadobné obrady vonku 
majú správny nádych jedinečnosti. Svoje „áno“ si môžete 
povedať na našej terase, kde pre Vás pripravíme obrad 
s výzdobou presne podľa Vašich predstáv. 





DOPLNKOVÉ SLUŽBY

S naším profesionálnym tímom spoločne s Vami 
odkonzultujeme všetky detaily a požiadavky, prevezmeme 
na seba celú organizáciu, vyzdobíme priestory podľa 
Vašich očakávaní. Vďaka naším dlhoročným skúsenostiam 
Vám zaručíme, že si svoju dokonalú svadbu užijete 
v pohode a relaxe, bez stresu. 

Ponuka doplnkových služieb:

• hudobná produkcia a osvetlenie
• fotograf a kameraman
• svadobná vizáž 
• kvetinová výzdoba a výzdoba sály
• príprava chutných koláčov a svadobnej torty
• sprievodný program podľa Vašich požiadaviek





LUXUSNÁ SVADOBNÁ NOC

Po Vašej svadbe snov bude pre Vás GRÁTIS pripravený 
VIP apartmán, kde strávite svadobnú noc na najvyššom 
5. poschodí hotela. Príjemným spestrením pre Vás bude 
výhľad na rieku Orava a priľahlé lesy. VIP apartmán Vás 
očarí moderným dizajnom interiéru, v ktorom sa snúbi 
elegancia, precíznosť a funkčnosť jednotlivých prvkov. 

V apartmáne máte k dispozícii:

• spálňa s manželskou posteľou
• obývacia časť s posedením a satelitnou TV
• minibar, trezor, telefón s priamou voľbou
• balkón
• župan, papučky, kávový a čajový servis
• rozšírený rad hotelovej kozmetiky
• wifi





SVADOBNÉ MENU

2,70 €

PREDJEDLÁ

Mozzarella prekladaná paradajkami 
s bazalkovým pestom a domácim chlebíkom 

Vyprážané kuracie stehienko v kukuričných lupienkoch 
s horčicovo-medovou omáčkou a šalátom Coleslaw 

Pena z ovčieho syra s opečenými 
lupienkami mandlí, šalát z cvikle, chlieb

100 g

100 g 

80 g 5,50 €

5,00 €

5,00 €

POLIEVKY 

Slepačí vývar so zeleninou Julienne, mäsom 
a domácimi rezancami

Hovädzie consomé so zeleninou Julienne 
a pečeňovými haluškami

30 cl 

30 cl 2,90 €

APERITÍV

Martini suché s olivou 

Hubert polosladký s jahodou

Cinzano s citrónom

Prosecco s jahodou

0,1 l

0,1 l

0,1 l

0,1 l

2,30 €

2,90 €

2,50 €

2,30 €



1,80 €

2,70 €

1,90 €

SVADOBNÝ BUFET

Prírodné kuracie a bravčové rezníky 

Vyprážaný kurací a bravčový rezeň

Pečená krkovička 

Kurací špíz so šampiňónmi a zeleninou

Pečené kuracie stehno (dolné) v medovo-citrónovej kruste

Kuracia roláda plnená žemľovou plnkou s hubami

Sviatočná kapustnica s údeninou a zmesou hríbov

50 g

100 g

100 g

50 g

100 g

100 g

30 cl

1,80 €

2,00 €

2,80 €

3,50 €

Bravčová panenka obalená v slaninke s omáčkou 
z gorgonzoly, zemiakové dukáty

Kurací rezeň v syrovej kôrke na ríbezľovej omáčke, 
tlačené zemiaky s mladou cibuľkou 

Morčacie prsia plnené špenátom, syrom a sušenými 
paradajkami, zemiakové pyré so špenátom (parmezán)

Kuracie prsia obalené Tirolským speckom plnené plesnivým 
syrom, baby zemiačiky s maslom a petržlenovou vňaťou

Plnená teľacia hruď s chlebovou plnkou s dubákmi, 
hovädzí jus, zemiakové pyré s parmezánom

Kuracia roláda plnená syrom a brokolicou, 100 g bravčové 
karé na prírodno , ½ ryža, ½ opekané zemiaky

Bravčový rezeň, zemiakový šalát

150 g

200 g 

200 g

200 g

200 g

100 g

150 g

14,00 €

12,50 €

15,50 €

13,00 €

11,50 €

13,50 €

15,50 €

SLÁVNOSTNÉ JEDLÁ



1,90 €

1,90 €

15,00 €

2,90 €

1,50 €

16,00 €

3,60 €

9,00 €

19,00 €

Dusená ryža

Pečené zemiaky s rozmarínom

Plnený zemiak nivou a slaninkou 

Grilovaná zelenina s bazalkovým pestom 

Gratinované zemiaky so smotanou a parmezánom 

Minerálna voda 

Pet fľaša (Pepsi Cola, Fanta, Mirinda, Tonic)

Voda s citrónom a mätou 

Espresso s mliekom

Zemiakový šalát s majonézou

Mexický šalát

Feferónkový šalát so syrom

Šopský šalát so syrom feta

Kapustový šalát s mrkvou

Parížsky šalát

Rukolový šalát so cherry paradajkami a mozzarellou

150 g

0,7 l

1 kg

150 g

1 l

1 kg

250 g

1 kg

1 kg

150 g

1 l

1 kg

250 g

1 kg

1 kg

2,30 €

2,30 €

13,00 €

2,70 €

1,80 €

16,00 €

14,00 €

PRÍLOHY

NEALKO NÁPOJE

ŠALÁTY

Pri použití vlastných alkoholických nápojov a vína hotel účtuje korkovné 3,50 € / osoba.



3,50 € / osoba

SVADOBNÁ VÝZDOBA

Veľká kongresová miestnosť s terasou

Malá kongresová miestnosť

Reštaurácia s terasou a záhradou

Personálne náklady (od 22.00 hod. do 06.00 hod.)

Priestory sa prenajímajú od 10.00 hod. do 06.00 hod.

Ochutnávka svadobného menu pre 2 osoby

Hotelový apartmán pre novomanželov

Ubytovanie pre svadobných hostí - nad 5 izieb

Priestory a chladiace zariadenia pre uskladnenie donesených vecí

Parkovanie pred hotelom (autobus, osobné autá)

Základná výzdoba, obrusy, návleky na stoličky

Výber stolov (klasický alebo okrúhly)

Variabilný tanečný parket

350,00 €

200,00 €

350,00 €

30,00 € / hod

GRÁTIS

GRÁTIS

10% zľava

GRÁTIS

GRÁTIS

PRENÁJOM SÁLY

ŠPECIÁLNA PONUKA





Hotel Park****, Radlinského 21, 026 01 Dolný Kubín 
+421 43 581 11 11, prevadzka@cityhotelpark.sk

www.cityhotelpark.sk


